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رياضة

حققت
األثيوبية ألماظ
أيانا ذهبية
سباق  10آالف
متر محطمة
الرقم القياسي
العالمي
(أ ف ب)

ّ
ّ
الصين تزيد غلتها الذهبية ورقم قياسي ألثيوبيا
ارتفع عدد ميداليات
الذهب للصين الى 12
ذهبية ،من دون النجاح
في العبور فوق الواليات
المتحدة المتصدرة بـ 16
ذهبية .من ناحية أخرى،
كان الفتًا الرقم القياسي
الذي حققته العداءة
األثيوبية أيانا حين أحرزت
ذهبية سباق  10آالف متر،
وذهبية كوريا الشمالية
األولى التي حازتها جونغ
سيم ريم ضمن رياضة
رفع األثقال

برنامج اليوم

وزعت في اليوم التاسع من
م ـن ــاف ـس ــات أوملـ ـبـ ـي ــاد 2016
ف ــي ري ـ ــو دي ج ــانـ ـي ــرو21 ،
ميدالية على النحو اآلتي:

ّ
واص ـل ــت ال ـص ــن تــأل ـق ـهــا ف ــي دورة
األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة امل ـق ــام ــة ف ــي ريــو
دي جانيرو ،وأحــرز العداء الصيني
جني وانغ الذهبية ،ومواطنه زي لني
كاي الفضية في سباق  20كلم مشيًا
لـلــرجــال ضمن ألـعــاب ال ـقــوى .وقطع
وانــغ مسافة السباق بزمن 1.19.14
ساعة ،متقدمًا على كاي الذي سجل
 1.19.26ساعة ونــال الفضية ،فيما
عــادت البرونزية لألوسترالي دايــن
ب ـيــرد سـمـيــث الـ ــذي س ـجــل 1.19.37
ساعة
ب ــدوره ــا ،حققت ال ـع ــداءة األثيوبية
أملــاظ أيانا ذهبية سباق  10آالف م،
محطمة الــرقــم القياسي العاملي في
م ـنــاف ـســات ألـ ـع ــاب الـ ـق ــوى .وقـطـعــت
أيانا مسافة السباق بزمن 29.17.45
دقيقة ،ماحية الرقم القياسي العاملي
الـ ـس ــاب ــق وهـ ـ ــو  29.31.78دق ـي ـق ــة،
ً
ال ــذي ك ــان مـسـجــا بــاســم الصينية
ج ــون جـيــا وان ــغ مـنــذ ع ــام  1993في
بـكــن .وع ــادت الفضية إل ــى الكينية
فيفيان جيبكيموي تشيريوت التي
س ـج ـلــت  29.32.53د ،وال ـب ــرون ــزي ــة
لألثيوبية األخرى تيرونيش ديبابا
بـ  29.42.56د.

 أل ـعــاب ق ــوى ( 10 :)5آالفم والـ ـ ـق ـ ــرص وال ـ ــوث ـ ــب ال ـط ــوي ــل
(رج ـ ـ ـ ــال)  100م وال ـس ـبــاع ـيــة
(سيدات)
 تجذيف ( :)4ثماني وسكيف(رجـ ـ ـ ـ ـ ــال) وث ـ ـمـ ــانـ ــي وس ـك ـي ــف
(سيدات)

ك ـ ــذل ـ ــك ،رب ـ ـحـ ــت ال ـ ـ َّ
ـرب ـ ــاع ـ ــة الـ ـك ــوري ــة
الشمالية جونغ سيم ريم أول ذهبية
لـ ـب ــاده ــا ،فـ ــي وزن  75ك ـل ــغ ضـمــن
ري ــاض ــة رف ــع األثـ ـق ــال ،بـيـنـمــا ح ــازت
البيالروسية داريا ناومافا الفضية،
واإلسبانية ليديا فالنتني البرونزية.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ح ـ ـ ـ ـ ــازت ال ـ ـك ـ ـنـ ــديـ ــة روزان ـ ـ ـ ـ ــا
ماكلينان ذهبية فردي السيدات في
الـتــرامـبــولــن .وتـقــدمــت روزانـ ــا على
ال ـبــري ـطــان ـيــة ب ــري ــون ــي ب ــاي ــج ،فـيـمــا
اكتفت حاملة اللقب فــي لندن 2012
ال ـص ـي ـن ـيــة دان ل ــي ب ــامل ــرك ــز ال ـثــالــث
والبرونزية.
وف ـ ـ ــي ل ـع ـب ــة ال ـ ـفـ ــروس ـ ـيـ ــة ،اس ـت ـع ــاد
م ـن ـت ـخ ــب أمل ــانـ ـي ــا ذهـ ـبـ ـي ــة ت ــروي ــض
َّ
الـجــائــزة الـكـبــرى .وحــلــت بريطانيا
ثــانـيــة وأخـ ــذت الـفـضـيــة ،فـيـمــا أزاح
املنتخب األميركي نظيره الهولندي
ع ـ ــن امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث وان ـ ـ ـتـ ـ ــزع م ـنــه
البرونزية.
وأحــرز الفرنسي تيدي رينر ذهبية
الـجــودو فــي وزن فــوق  100كلغ ،أما
الفضية ،فكانت من نصيب الياباني
هيسايوشي هاراساوا ،والبرونزية
للبرازيلي رافائيل سيلفا.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أحـ ــرزت اإليـطــالـيــة

ديــانــا ب ــاك ــوزي ذهـبـيــة الـسـكـيــت في
ريــاضــة الــرمــايــة .وحـصــدت بــاكــوزي
الــذه ـب ـيــة ب ـف ــوزه ــا ع ـلــى مــواطـنـتـهــا
كاينيرو كيارا .أما البرونزية فعادت
لألميركية الشهيرة وحاملة الذهب

حازت الكندية روزانا
ماكلينان ذهبية
فردي السيدات في
الترامبولين

األوملـ ـب ــي ف ــي ل ـنــدن  2012كيمبرلي
روده.
وب ــرز فـجــر أم ــس ،مــواصـلــة الـسـبــاح
األمـيــركــي مايكل فيلبس أسطورته
األومل ـب ـيــة ب ــإح ــرازه مـيــدالـيـتــه ال ـ ــ،26
م ـع ــززًا رق ـم ــه ال ـق ـي ــاس ــي ،وذل ـ ــك بعد

 دراجات ( :)2املطاردة فرقوسباق كيرين (سيدات)

 رفع أثقال ( :)1وزن  94كلغ(رجال)

 ك ـ ــرة مـ ـض ــرب ( :)1فـ ــردي(سيدات)

 مـبــارزة ( :)1الحسام فرق(سيدات)

 سـبــاحــة ( 1500 :)4م حــرةوالتتابع  4مرات  100م متنوعة
(رجــال) و 50م حرة والتتابع 4
مرات  100م متنوعة (سيدات)

 رماية ( :)2سكيت ومسدسسريع  25م (رجال).

 ج ـم ـب ــاز ف ـن ــي تــرام ـبــولــن(( :)1رجال)

تتويجه في سباق  200م متنوعة.
وهذه امليدالية الذهبية الـ  22لفيلبس
( 31عامًا) في مشواره ضمن األلعاب.
كما هي الذهبية الرابعة لفيلبس في
ري ــو ب ـعــد األول ـ ــى ف ــي س ـب ــاق  4م ــرات
 100م حرة ،والثانية في سباق  200م
فراشة والثالثة في  4مرات  200م حرة.
وس ـت ـك ــون ال ـف ــرص ــة م ـتــاحــة لفيلبس
ب ـت ـح ـق ـي ــق ذهـ ـبـ ـي ــة خ ــامـ ـس ــة ع ـن ــدم ــا
يخوض سباق  100م فراشة.
ون ــال فيلبس فــي ال ــدورات السابقة 6
ذهبيات فــي أثينا  2004و 8ذهبيات
فــي بكني  2008و 4ذهبيات فــي لندن
 ،2012وف ـض ـي ـت ــن فـ ــي لـ ـن ــدن 2012
وبرونزيتني في أثينا .2004
وسـ ـج ــل ف ـي ـل ـبــس ( 1,54,66دق ـي ـق ــة)،
م ـت ـق ــدم ــا ع ـل ــى الـ ـي ــاب ــان ــي ك ــوس ــوك ــي
هاغينو ( 1,56,61د) ،والصيني شون
وانغ ( 1,57,05د).
وب ـ ـ ـ ــات ف ـي ـل ـب ــس املـ ـلـ ـق ــب بـ ــ"ال ــدلـ ـف ــن
الـبـشــري" فــي طريقه إلــى فــرض نفسه
س ـي ـدًا لــأل ـعــاب األومل ـب ـي ــة م ــرة أخ ــرى
وهو الــذي عاد قبل عامني عن اعتزال
بـ ـع ــد األومل ـ ـب ـ ـيـ ــاد األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي لـ ـن ــدن،
واضعًا نصب عينيه أوملبياد ريو دي
جانيرو.
وتقاسمت األميركية سيمون مانويل
وال ـك ـنــديــة بـيـنــي أولـيـكـسـيــاك ذهـبـيــة
سباق  100م حرة في رياضة السباحة.
وسجلت كل من مانويل واوليكسياك
( 52,70ث ــانـ ـي ــة) ،وه ـ ــو رق ـ ــم أوملـ ـب ــي،
وحـلــت الـســويــديــة س ــارة سيوستروم
ثالثة ( 52,99ث).
وهذه أول مشاركة ملانويل ( 20عامًا)
ف ــي األوملـ ـبـ ـي ــاد ،وهـ ــي ح ـلــت ســادســة
فـ ــي ب ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم  .2015وح ـق ـقــت
ميداليتها الثانية في ريو بعد فضية
 4مرات  100م حرة.

